
টিওসি, পসিচালক (গবেষণা) এি দপ্তি, সি 

সেবদবে উচ্চসেক্ষা এি তথ্য: ২০২২ 

 

সপএইচসি ককাবি ে অংেগ্রহনকািীি 

নাম ও পদেী 

 

িংস্থা ও কদবেি 

নাম 

কময়াদ 

(ককাি ে শুরুি তাসিখ / শুরু 

হবত কেষ এি তাসিখ) 

কিচ ও পাসন ব্যেস্থাপনা সেভাবগি 

ঊধ্বতেন বেজ্ঞাসনক কম েকতো জনাে সিয় 

লাল চন্দ্র পাল  

Murdoch 

University, Australia 

(Australian Centre for 

International Agricultural 

Research (ACIAR)) 

০১.০২.২০১৬ হবত 

৩১০৫.২০২০ 

সি আঞ্চসলক কার্ োলয় কুসমল্লাি 

সিসনয়ি িাইসিসিক অসিিাি িাসকো 

সুলতানা  

Universiti Putra Malaysia 

(OWSD Scholarship) 

০১.০৯.২০১৬ হবত 

৩০.০৬.২০২০ 

উসিদ িজনন সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি িত্না িাণী 

মজুমদাি 

University of the Philippines 

Los Banos 

(OWSD Scholarship) 

২৫.১১. ২০১৬ হবত 

৩০.০৬.২০২০ 

উসিদ িজনন সেভাগ এি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি, হাসিনা খাতুন,  

University of the Philippines 

Los Banos 

(IRRI কর্তেক GSR  িকবেি আওতায় 

স্কলািসেপ) 

০৫ জানুয়াসি ২০১৬ হবত ৩০ 

নবভম্বি ২০১৯ 

আিএিএি সেভাবগি সিসনয়ল 

িাইসিসিক অসিিাি কমা: খায়রুল 

কাবয়ি  

Zhejiang University, China 

(China Scholarship Council) 

০১ কিবেম্বি ২০১৬ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২১ 

জীেিযুসি সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি সিপন কুমাি 

িায় 

University of the Philippines 

Los Banos (UPLB)  

২০ জানুয়াসি ২০১৮ হবত ১৯ 

জানুয়াসি ২০২২ 

সি আঞ্চসলক কার্ োলয়, ভাংগাি 

সিসনয়ি িাইসিসিক অসিিাি জনাে 

িাবজে েড়ুয়া 

University of Adelaide, 

Australia 

২৫ জানুয়াসি ২০১৮ হবত ০৪ 

কিব্রুয়াসি ২০২২ 

কৃসষতত্ত্ব সেভাবগি সিসনয়ি িাইসিসিক 

অসিিাি কমাোঃ ইিবতখাি মাহমুদ 

আকন্দ 

University of the Philippines 

Los Banos (NATP Phase II 

Project (PIU), 

BARC এি Scholarship). 

০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২২ 

উসিদ কিাগতত্ত্ব সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি কমাোঃ কিজওয়ান 

ভূইয়া  

University of the Philippines 

Los Banos (NATP Phase II 

Project (PIU), 

BARC এি Scholarship). 

০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২২ 

উসিদ িজনন সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি তাপি কুমাি 

কহাড় 

University of the Philippines 

Los Banos (NATP Phase II 

Project (PIU), 

BARC এি Scholarship). 

০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২২ 

উসিদ িজনন সেভাবগি সিসনয়ি University of the Philippines ০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 



সপএইচসি ককাবি ে অংেগ্রহনকািীি 

নাম ও পদেী 

 

িংস্থা ও কদবেি 

নাম 

কময়াদ 

(ককাি ে শুরুি তাসিখ / শুরু 

হবত কেষ এি তাসিখ) 

িাইসিসিক অসিিাি কমাোঃ আসদল Los Banos (NATP Phase II 

Project (PIU), 

BARC এি Scholarship). 

জুলাই ২০২২ 

উসিদ িজনন সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি কমাহাম্মদ 

আসনসুজ্জামান 

Universiti Putra, 

Malaysia (NATP Phase II 

Project (PIU), 

BARC এি Scholarship). 

০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২২ 

কমাোঃ আবু েকি সিসিক, সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি, সজ আি এি 

সেভাগ 

University of the Philippines 

Los Banos এেং IRRI (under 

NATP-Phase II) 

০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২২ 

কমাোঃ ইিবতখাি মাহমুদ আকন্দ, 

এিএিও, সি আঞ্চসলক কার্ োলয়, 

ভাংগা, িসিদপুি 

Bangladesh Rice Research 

Institute and IRRI Philippines 

০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২২ 

কৃসষতত্ত্ব সেভাবগি সিসনয়ি িাইসিসিক 

অসিিাি, কমাছাোঃ কিসলমা জাহান 

University of the Philippines 

Los Banos (UPLB), Philippines 

(NATP Phase II Project (PIU), 

BARC এি Scholarship). 

০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 

অবটােি ২০২২  

মৃসিকা সেজ্ঞান সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি, কমাোঃ নজরুল 

ইিলাম   

Australian Center for 

International Agricultural 

Research (ACIAR) এি অর্ োয়বণ 

Murdoch University, 

Australia. 

০১ আগস্ট ২০১৮ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২২ 

ওয়াকেেপ কমসেনািী এন্ড কমইবিন্যান্স 

সেভাবগি সিসনয়ি িাইসিসিক 

অসিিাি সেধান চন্দ্র নার্ 

University of Southern 

Queensland, Australia (NATP 

Phase II Project (PIU), 

BARC এি Scholarship). 

২৫-০২-২০১৯ কর্বক ২৪-০২-

২০২৩  

সি আঞ্চসলক কার্ োলয় িংপুবিি 

িাইসিসিক অসিিাি, ওয়াসজিা 

আিসিন  

জাপাবনি সকয়ুশু সেশ্বসেদ্যালয়, জাপান (জাপান 

িিকাবিি Monbu-kagakusho বৃসি) 

০১ অবটােি ২০২১ কর্বক ৩০ 

কিবেম্বি ২০২৪ (িম্ভাব্য) 

নাসদয়া আিাি, এিও, সজ আি এি 

সেভাগ 

Shimane University, Matsue, 

Shimane, Japan (Japanese 

Government Scholarship) 

০১ অবটােি ২০২১ হবত ৩০ 

কিবেম্বি ২০২৪ (িম্ভাব্য) 

সি আঞ্চসলক কার্ োলয়, কগাপালগঞ্জ এি 

িাইসিসিক অসিিাি, জনাে িারুক 

কহাবিন খান  

University of the Okayama, 

Japan (Japanese Government 

Scholarship) 

২০ অবটােি ২০২১ হবত ২০ 

অবটােি ২০২৫ (িম্ভাব্য) 

 

উসিদ কিাগতত্ত্ব সেভাবগি িাইসিসিক 

অসিিাি, কমানতাসিি আহবমদ 

University of Illinois Urbana-

Champaign (UIUC), USA 

০১ জানুয়াসি ২০২২ হবত 

৩১-১২-২০২৫  

কৃসষ অর্ েনীসত সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি, আব্দুি িউি 

িিকাি 

Zhongnan University of 

Economics and Law (ZUEL), 

China (Int. Student 

Scholarship & Belt and Road 

০১.১২.২০২১ হবত ৩১ জুলাই 

২০২৪ (িম্ভাব্য) 



সপএইচসি ককাবি ে অংেগ্রহনকািীি 

নাম ও পদেী 

 

িংস্থা ও কদবেি 

নাম 

কময়াদ 

(ককাি ে শুরুি তাসিখ / শুরু 

হবত কেষ এি তাসিখ) 

Initiative China Scholarship) 

মৃসিকা সেজ্ঞান সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি, কমা: ইমিান 

উল্লাহ িিকাি 

The University of Newcastle, 

Australia 

 

১৩ কিব্রুয়াসি ২০২২ হবত ১২ 

আগষ্ট ২০২৫ (িম্ভাব্য) 

এিএমসপএইচটি সেভাবগি িাইসিসিক 

অসিিাি, জনাে কমাোঃ মসনরুল 

ইিলাম   

Chungnam National 

University, South Korea 

(Chungnam National 

University এি Scholarship). 

০১-০৯-২০২২ কর্বক ৩১-১২-

২০২৫ (িম্ভাব্য) 

উসিদ িজনন সেভাবগি িাইসিসিক 

অসিিাি, এম এম ঈমাম আহবমদ 

Okayama Univesity, Japan 

(Japanese Government এি 

Monobu-kagakusho: 

MEXT Scholarship) 

০১ অবটােি ২০২২ - ৩০ 

কিবেম্বি, ২০২৫ (িম্ভাব্য) 

আঞ্চসলক কার্ োলয় িংপুবিি 

িাইসিসিক অসিিাি, জনাে কমা: 

 আিাদুল্লাহ আল গাসলে 

Okayama University,  Japan 

(Okayama University 

Research Grant এি 

Scholarship) 

০১-১১-২০২২ কর্বক ৩১-১০-

২০২৫ (িম্ভাব্য) 

আিএিএি সেভাবগি সিসনয়ি 

িাইসিসিক অসিিাি, কমাোঃ আিাদ 

উজ জামান 

Murdoch University, 

Australia. 

(Murdoch Funded MSS 

(Murdoch Strategic 

Scholarship) এেং ITFS 

(International Tuition 

Fee Scholarship), Australia) 

০৯ জানুয়াসি ২০২৩ হবত ০৮ 

জানুয়াসি ২০২৭ (িম্ভাব্য) 

সি আঞ্চসলক কার্ োলয় হসেগবঞ্জি 

িাইসিসিক অসিিাি, অসভসজৎ সেশ্বাি 

Western Sydney University, 

Australia 

০৯ জানুয়াসি ২০২৩ হবত ০৮ 

জানুয়াসি ২০২৭ (িম্ভাব্য) 

 

 

সেবদবে Masters Course ককাি ে এি তথ্য: 

মাস্টাি ে ককাবি ে অংেগ্রহনকািীি 

নাম ও পদেী 

 

িংস্থা ও কদবেি 

নাম 

কময়াদ 

(ককাি ে শুরুি তাসিখ / শুরু 

হবত কেষ এি তাসিখ) 

সজআিএি সেভাবগি িাইসিসিক 

অসিিাি, নাসদয়া আিাি 

সেমাবন সেশ্বসেদ্যালয়, মাটবিা, ইবজামু, জাপান  ০১ অবটােি ২০১৯ হবত ৩০ 

কিবেম্বি ২০২১ 

কিচ ও পাসন ব্যেস্থাপনা সেভাবগি 

িাইসিসিক অসিিাি এিও জনাে 

কমাহাম্মদ কিবজায়ান সেন হাসিজ িান্ত 

Mofcom Scholarship এি আওতায় 

Suzhou University of Science 

and Technology 

০১ অবটােি ২০২২ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২৪ (িম্ভাব্য) 

 



 

সেবদবে মাস্টাি ে ও সপএইচসি ককাি ে এি তথ্য: নবভম্বি ২০২২ 

 

মাস্টাি ে ও সপএইচসি ককাবি ে 

অংেগ্রহনকািীি 

নাম ও পদেী 

িংস্থা ও কদবেি 

নাম 

কময়াদ 

(ককাি ে শুরুি তাসিখ / শুরু 

হবত কেষ এি তাসিখ) 

কিচ ও পাসন ব্যেস্থাপনা সেভাবগি 

িাইসিসিক অসিিাি এিও জনাে 

কমাহাম্মদ কিবজায়ান সেন হাসিজ 

িান্ত 

Suzhou University of Science 

and Technology, China  

(মাস্টাি ে কিাগ্রাম) 

০১ অবটােি ২০২২ হবত ৩১ 

জুলাই ২০২৪ সরোঃ পর্ েন্ত 

আঞ্চসলক কার্ োলয় িংপুবিি 

িাইসিসিক অসিিাি জনাে  কমা :

আিাদুল্লাহ আল গাসলে 

Okayama University,  Japan 

(সপএইচসি কিাগ্রাম) 

০১ নবভম্বি ২০২২ হবত ৩১ 

অবটােি ২০২৫ সরোঃ পর্ েন্ত 

 


